iSeleQt zoekt voor haar relatie Bluecon International een
Procestechnoloog / Product Specialist
Bluecon International ontwikkeld, verkoopt en produceert compacte
afvalwaterzuiveringen, waarbij huishoudelijk afvalwater wordt gezuiverd tot herbruikbaar
water. We noemen dit Blueconizing, een nieuwe fysische technologie om afvalwater te
zuiveren en de waterkringloop te optimaliseren. Bluecon richt zich op het afvalwater van
dorpen en kleine steden (2.000-10.000 inwoners).
In tegenstelling tot grootschalige investeringen in conventionele biologische zuiveringen,
biedt Bluecon International veilige, eenvoudig te bedienen, duurzame, modulaire en
flexibele afvalwaterzuiveringen.
Bluecon International is een jonge dynamische organisatie die opereert in de
Internationale (afval)water branche. Wegens groei van onze activiteiten zijn wij op zoek
naar Procestechnologen / Watertechnologen die onze organisatie komen versterken.
Procestechnoloog met enkele jaren ervaring en bereidheid tot reizen.
Heb jij de drang om processen efficiënter te laten verlopen? Ben jij daarnaast als
procestechnoloog een goede adviseur die communicatief uitstekend is? Heb jij al enige
ervaring en ben jij op zoek naar een veelzijdige baan? Dan ben jij de persoon die moet
solliciteren!
Jij, als ervaren procestechnoloog, hebt oog voor verbeteringen in onze Bluecon
waterzuiveringsunits. Je bent gewend om zelfstandig te werken en verbeteringen,
gevraagd en ongevraagd, door te voeren. Het resultaat van jouw inzet is de realisatie van
volgende generatie Bluecon units met de nadruk op hergebruik van water voor irrigatie en
voedselproductie.
Je zorgt ook voor continue verbetering van bestaande units, ingebruikname van nieuw
units wereldwijd en demonstraties voor nieuwe klanten.
Jij houdt je onder andere bezig met:
• Nieuwe methoden ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de Bluecon units
efficiënter gaat draaien.
• Op een proactieve manier ondersteuning bieden aan de nieuw te ontwikkelen
modules, welke bijdragen aan de optimalisatie van het zuiveringsproces.
• Ontwikkelen Bluecon units voor nieuwe klanten.
• Het bijhouden van het ISO-kwaliteitszorgsysteem inclusief handboeken en het
beheren van proces-technische documentatie.
• Opstarten van nieuwe installaties (wereldwijd) en deze opleveren.
• Instrueren van procestechnologen in dienst van Distributeurs.
• Het begeleiden van de operators, monteurs en de voortgang van Bluecon units.
Vraagbaak voor proces-technische vragen van Distributeurs en eindgebruikers.
• Het ondernemen van acties bij afwijkingen en het doen van voorstellen tot
verbeteringen door analyse van proces data.
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Functie-eisen
• Je hebt een opleiding procestechnologie, chemie, watertechnologie of
vergelijkbaar, op mbo of hbo-niveau. Indien je kennis en ervaring hebt opgedaan in
de praktijk door jarenlange (internationale) ervaring nodigen we je ook graag uit
om te reageren.
• 3 tot 5 jaar werkervaring als procestechnoloog.
• Vanwege het zelfstandige karakter is het een pré als je enige ervaring en/of
affiniteit hebt met werktuigbouw, elektra en besturing.
• Je bent communicatief uitstekend en gefocust op resultaten en in staat tot het
zelfstandig verzorgen van Internationale product demonstraties
• Je bent bereid om Internationaal te reizen daarbij 1 – 2 weken van huis te zijn voor
begeleiding inbedrijfstelling en oplevering in het buitenland.
• Je bent proactief, durft besluiten te nemen en in staat derden aan te sturen bij de
ingebruikname van installaties. (Monteurs, elektriciens, programmeurs)
• Goede beheersing Engels in woord en geschrift.
En onderstaande eigenschappen zijn een pré:
• Ervaring in (afval) waterzuiveringstechnieken.
• Spreken andere buitenlandse talen (Spaans, Turks, Arabisch, etc.).
Wat bieden wij jou?
• Salaris en secundaire voorwaarden in overeenstemming met ervaring en opleiding
• Zelfstandige functie in een jonge groeiende organisatie
• De mogelijkheid jouw uren flexibel in te delen
Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Stuur jouw sollicitatiebrief voorzien van CV naar: hugowijtmans@iSeleQt.com
Voor vragen of een snelle reactie kun je Hugo Wijtmans bellen op 06 – 18 51 46 69.
Mocht je interesse hebben of meer willen weten over Bluecon en de mogelijkheden die we
kunnen bieden, maak gerust vrijblijvend een afspraak.
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.bluecon.nl
Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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